Chalkidiki – Kassandra – individueel:
8-daagse fiets- en wandelreis op Kassandra
2019 (MKAS219I)

Onze filosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een warme douche, een goede
maaltijd en een comfortabel bed in een kleinschalige accommdatie.

meer informatie: www.annahiking.nl
(13-1-2019)

Accommodatie: Studio in Kallithea en/of in Nea Fokea (combinaties mogelijk).
Reisprogramma: Je maakt afwisselend 3 fietstochten en 3 wandeltochten. De fietstochten zijn 40-63km lang,
hoofdzakelijk over asfalt en minder vaak over landwegen. De wandelingen zijn 15 tot 20km lang en voeren
voornamelijk over landwegen en soms paden; de langste wandeling (20km) kan worden ingekort tot 13½km.
Boekbaar: Het hele jaar. Vlucht op Thessaloniki.
Prijs per persoon (zonder vlucht)

1-pers. studio
samenreizend

2-pers. studio

3-pers. studio

4-pers. studio

jan-apr en nov-dec
mei-jun en sep-okt
juli en augustus

€970 - €1265
€760 - €1265
€1035 - €1495

€580 - €720
€465 - €720
€600 - €835

€475 - €550
€370 - €550
€450 - €630

€420 - €465
€340 - €465
€415 - €525

Startpunt: Thessaloniki luchthaven.
Inbegrepen
- 7 overnachtingen met ontbijt.
- Transfer vanaf de luchthaven en terug en bij begin en eind van de wandelingen conform programma.
- Een kaart van het reisgebied.
- Fietshuur vanaf dag 2 t/m dag 7.
- GPS-tracks, gedetailleerde routebeschrijvingen en ingetekende kaartjes van alle wandelingen conform
het programma; achtergrondinformatie en informatie over horeca, winkels en faciliteiten.
- Reserveringskosten en telefonische ondersteuning.
Niet inbegrepen
- Vlucht, verzekeringen (ook niet voor de fiets!).
- Lunch, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Voor- en natransport bij overige wandelingen of afkortingen.
- Excursies.
- Alles wat verder niet onder ‘inbegrepen’ wordt genoemd.
Dagprogramma
1. Aankomst op luchthaven Thessaloniki, taxi naar accommodatie.
2. Fietsen oostkust. Rondrit vanaf Kallithea langs diverse dorpen aan de oostkust. (40km; 300m↕)
3. Wandeling geologische schoonheden. Taxi naar Agia Paraskevi, wandeling langs diverse fraaie
rotsformaties naar Loutra, taxi terug. (4h45’; 16km; 270m↑; 470m↓)
4. Fietsen centrale eiland en westkust. Rondrit vanaf Kallithea langs diverse dorpen aan de westkust en
door het centrale eiland. (53km; 360m↕)
5. Wandeling Mavrobara meer. Taxi naar Polichrono, wandeling naar het Mavrobara meer met
waterschildpadden en goudvissen en dan naar Kriopighi, taxi terug. (5h; 16km; 350m↑; 250m↓)
6. Fietsen noordkust. Rondrit vanaf Kallithea langs diverse dorpen aan de noordkust. (63km; 500m↕)
7. Wandeling middengraat. Taxi naar Kassandrino, wandeling over centrale plateau tot Agia Paraskevi,
taxi terug. (5h30’; 20km; 420m↑; 280m↓) Afkorten mogelijk. (3h45’; 13½km; 350m↑; 230m↓)
8. Taxi naar Thessaloniki luchthaven, vertrek.

